
	� ��م ��ا                

  

              
��93-94اول  :��ل ��  

5004 :شماره تلفن دکتر احمد ماکوئی :نام مدرس  :شماره اتاق  تجزيه و تحليل تصميم :نام درس  
 گيری

Email: amakui@iust.ac.ir پيشنياز:  

   کارشناسی: مقطع

3   :تعدادواحد  

  :در برنامه درسی دوره  جايگاه درس


 ��د و و� 	� در ا�� � �درس ز�# 	'�� �&�% $�#� 	� دا�"!�  ��زش داد
 
���رد ا�-,�د� در �&�% $�#� و ��+ ��ارد *�ر	#د  �(�  �'�  ��).�'.�

.$#دد  

   :ھدف کلی 

 
&�% $�#� در �#ا�4 012
 و 012 #�3� ��).�'.� �-���اه�اف *�
 ا�� درس  
���	 
�.    

 

    :عينی اھداف

: اھداف مفھومی     

  .دانشجو بايستی با مفاھيم عقGنيت در تصميم گيری و نيز منطق مورد استفاده آشنا گردد      

:اھداف مھارتی   

.توانايی به کار گيری تکنيکھای مختلف تصميم گيری در شرايط گوناگون به دانشجو آموزش داده خواھد شد  

:اھداف نگرشی    

نگرش و ديدگاه تصميم گيرنده را در فرآيند تصميم گيری درک نموده و بداند که  دانشجو می بايد نقش بسيار مھم 
.وجود نداردمطلق مفھومی به نام تصميم بھينه   

 

:مواد آموزشی  

  کتاب و جزوه

  LMSمراجعه به سيستم 



    

��-�ا� درس :  

 ھفته ���8ع ��-���ت ���8ع

�#�$ %�&�� *���ت ��:� 1 ��ر�>;� و 

�#�$ %�& 2 @:?��< @:?��< و ا��اع  ن در �

�#�$ %�&1ا�Aل ���8@� ا�Aل ���8@� در �  2 

�1��	�< و ا�Aل ر��Bن C	�� �@�8��2ا�Aل   2 

�Dه� �'E �+ر� ���,�ه�% و ��0ر�F در 	#��  �'E �+ر� ����#	
�Dه� 

3 

Compromise Programming  �'E �+ر� ����#	
�Dه� 

3 


�� ر�+� E'�  روش �!&�ع وز���#	
�Dه� 

3 

Lexicography  �'E �+ر� ����#	
�Dه� 

4 


����� ر�+�  ر��#	  �'E �+ر� ����#	
�Dه� 

4 

�#�$ %�&� G�#���  �'E �#�$ %�&�
��0��ر) ���د 

)��ز�  

5 

G�#���� *#دن +�J��	� د�<  وردن  �#
 وزن �0��ره�

5 


Bت زو�K��:� G�#��� وردن 	� د�<   
 وزن �0��ره�

6 

L��&د�<  وردن  د� �	
 وزن �0��ره�

7 


Mد�<  وردن   �-#و �	
 وزن �0��ره�

7 

SAW  ه� در N�'.�
 �'E �#�$ %�&�

��0��ر 

8 

Topsis  ه� در N�'.�
 �'E �#�$ %�&�

��0��ر 

8 

Electre-1  ه� در N�'.�
 �'E �#�$ %�&�

��0��ر 

8 

ANPوAHP  ه� در N�'.�
 �#�$ %�&� �'E
��0��ر 

9 

 9 ا�-��ن ���ن �#م

�#�$ %�&&�% $�#� در  در�< ��
NKا�4 ر�#� 

10 

&�% $�#� در  Prioriروش �
NKا�4 ر�#� 

10 

 

&�% $�#� در  Posterioriروش �
NKا�4 ر�#� 

11 



>�	��1�&�% $�#� در  روش �Dن ��&�ن در 	� د�<  وردن �
NKا�4 ر�#� 

11 

)��0ر�F*���ت و (�O#�� 	�ز� ه� &�% $�#� در  �

 �#ا�4 ��0ر8

12 

&�% $�#� در  	�ز� ه�� دارا� �:�1 ��0دل�

 �#ا�4 ��0ر8

12 

&�% $�#� در  	�ز� ه�� 	�ون �:�1 ��0دل�

 �#ا�4 ��0ر8

13 

�-���M ز� ه���	در   �#�$ %�&�

 �#ا�4 ��0ر8

14 


�#ز *�را� Fت و ��0ر����*  
"��M L����
 داد� ه�

15 

CRS,VRS  
"��M L����
 داد� ه�

15 


  	�ز$"< 	� �:��س"��M L����
 داد� ه�

16 


�����Pت *�را� 
���ر 
Bر و �#و��� ورود� 

 
"��M L����
 داد� ه�

16 

 منابع درس
 

  1386انتشارات مھر و ماه  –احمد ماکوئی  –تکنيک ھای تصميم گيری  -1

  انتشارات دانشگاه تھران –دکتر اصغر پور  –تصميم گيری با معيارھای چند گانه  -2
:ارزيابی  شيوه  

نمره درصد  رديف عنوان 

درصد 35  1 امتحان ميان ترم 

درصد 55  2 امتحان پايان ترم 

نمره  2
 تشويقی

 3 شرکت در کGسھای حل تمرين و تحويل تمرينات

درصد 10  4 کوييز کGسی و حضور به موقع و بدون تاخير در کGس 
:دانشجويان وظايف   

 رديف شرح وظايف
ورود بعد از استاد به ک-س موجب غيبت در آن ( حضور منظم و بدون تاخير در ک-س

)جلسه خواھد بود  
 

1 

 2 تحويل مرتب تمرينات
 3 شرکت در کوييزھا

 4 شرکت در امتحان ميان ترم
غيبت بيش از سه جلسه موجب ( در کل نيمسال تحصيلی جلسه 3عدم غيبت بيش از 

)محروميت از امتحان خواھد بود  
5 

 

  



 


